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O FIM DA ESCRAVIDÃO
Amados irmãos e irmãs,
Nós estamos num mês importante do ano, setembro,
que nos faz traçar um paralelo entre duas de suas datas e o
importantíssimo papel da Igreja do Senhor Jesus na terra.
Setembro nos trás a primavera que revigora toda a natureza,
após sofrer as agruras do outono e do inverno, e a vida brota
num esplendor de verdes folhas e flores e frutos das mais
variadas cores.
Este fato nos faz lembrar da salvação da maioria de nós,
que ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, deixamos as
agruras do mundo e renascemos para um tempo de paz, onde
recebemos e partilhamos o amor do Cristo na plenitude do seu
evangelho.
Setembro também faz o Brasil parar e lembrar a sua
independência no dia 7, quando a nação comemora com hinos
e desfiles, o fim do jugo e opressão que lhe foram impostos,
por três séculos, pelos nossos descobridores e colonizadores.
Essa também é uma oportunidade para lembrarmos que
todo o povo no mundo inteiro tornou-se escravo do diabo
por causa do pecado, quando o primeiro homem e a primeira
mulher desobedeceram a Deus, e com essa escravidão
estendendo-se por milênios...
Entretanto, há mais de dois mil anos
atrás, quando Jesus Cristo foi pendurado
na cruz, ali, ele pagou o alto preço para
nós não sermos mais escravos do pecado.
Hoje, todo homem e toda mulher
que acreditar em Deus, acreditar em
Jesus Cristo, também é liberto da
escravidão do pecado e pode marcar a
data da sua conversão como o dia da sua
independência em Cristo Jesus!
Nós cremos, aceitamos e fomos
libertos. E você, já creu e aceitou Jesus?
Se não fez, o faça rápido, porque Jesus
libertou toda a humanidade, derramando
seu sangue precioso, carmesim, lá na
cruz, por mim e por você.
Apóstolo Doriel de Oliveira, servo
do Senhor Jesus
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Deus.
O Espírito Santo de Deus
foi derramado poderosamente, curas físicas e curas da
alma aconteceram de forma
sobrenatural, porque o nosso
Deus é o mesmo ontem, hoje
e será eternamente. E o que
Ele promete, Ele realiza, basta
somente crer.Jesus disse: “Se
creres verá” (Jo 11: 40b).
Portanto quero agradecer a todas nossas lindas e
princesas de Jesus pelo seu
comparecimento e desde já
convidá-las para nossa próxima Convenção 2013, que
será realizada no mês de julho (como todos os anos). E
você, querida missionária,
pastora e mulher da Bênção,
que não pode estar conosco
nesta Convenção, comece a

orar para que as portas sejam
abertas e você possa estar conosco no próximo ano.
Estamos orando e nos preparando para 2013 e 2014,
rumo ao Jubileu, quando nossa Igreja comemorará seu Jubileu de Ouro (50 anos).
Um forte abraço da sua
Amiga de Verdade,
Missionária Ruth B. de Oliveira
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Missionária Ruth ministra às mulheres
reunidas na Catedral da Bênção

Mulheres da Bênção: sempre atuantes
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Sob o tema “Como um
Vaso em suas mãos” nossa
Convenção foi um grande
sucesso em todas as áreas. Foram três tardes marcantes e
inesquecíveis cheias de muita
unção, oração e amizade, que
fez jus ao nome: Mulheres da
Benção - Amigas de verdade.
No poder do Espírito Santo de Deus, mulheres cheias
da Graça Divina foram grandemente usadas, trazendo nas
mensagens inspiradas ensinamentos para nosso crescimento Espiritual.
Este ano a nossa convenção contou com a participação da liderança feminina
de todas as regiões do Brasil,
acompanhadas de suas caravanas. Eram centenas de mulheres sedentas pelo mais de

Catedral News

Catedral News Agenda

Parabéns!

12 e 14

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso,
e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as
tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Salmo 139:14

Parabéns.. E muitos, muitos anos de vida!!!!!

Área Especial 4/5 Setor F Sul - Taguatinga Sul - Brasília DF
Fone: (61) 3451-7200
www.catedraldabencao.org.br

7 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012

6 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012

Sabemos que imagens falam mais
do que palavras.
A Missionária Ruth é a imagem de
mulher, esposa, mãe, pastora que marca a vida de qualquer mulher que quer
ser bem sucedida em qualquer área de
sua vida.
Desde sua infância, quando ouviu
a voz do Senhor, direcionou sua vida
para ser um instrumento nas mãos do

Pai Criador. Seu foco e determinação a
levou a ser mãe de milhares!
Louvamos ao Senhor por mais um
ano de vida que Deus concede a essa
mulher que ensinou e ensina a muitos
a como ser uma mulher segundo o coração de Deus, que ensina a ser uma
esposa amorosa, compreensiva e ajudadora, ser mãe exemplar!
Ruth, serva do Deus altíssimo. Ruth
a menina dos olhos de Deus!

Catedral News
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No ano de 2011 aconteceu a 1ª Conferência do departamento de adolescentes
da Catedral da Bênção, sede
mundial do ministério Casa
da Bênção.
Na ocasião, houve a ministração feita por um adolescente de 12 anos que impactou a todos com uma
poderosa mensagem sobre
renúncia (Daniel Cap. 3).
Neste ano, a
unção de Deus
novamente foi extraordinária. Nos
dias 18 e 19 de
agosto, Congregações da Casa da
Bênção de Brasília e Igrejas
convidadas se reuniram na
Catedral da Bênção em Taguatinga Sul , durante dois
dias de grande celebração ao
Senhor.
Ao mesmo tempo, foi um
ato profético em que todos
declararam ao mundo espiritual e material, que foram
salvos, e separados por Jesus,
dizendo:
“Eu vencí o mundo”.
Os conferencistas estavam
cheios da unção poderosa do
Senhor. A 2ª Conferência teve
por tema: Eu venci o Mundo
(... No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo. João 16:33).
A mensagem do Senhor
ministrada pelo Pr. Stanley
Santos, levou todos à uma
conotação, de que o vencer

de Deus começa por dentro
e que Deus está vencendo em
favor das nossas vidas.
Em tempos de tanta impunidade, injustiça e incentivo

ao pecado, é preciso ensinar
os jovens a vencer as tentações do mundo apegando-se
a Cristo Jesus.
O que se vê em toda parte,
é uma sociedade que incentiva o jovem a se prostituir, se
drogar, se relacionar com o
homossexualismo, embriagar-se, desrespeitar os pais e

as autoridades. Entretanto, a
Igreja do Senhor, precisa representar bem nosso Pai Celestial aqui na terra. É tarefa
da Igreja, provar para a sociedade que é possível viver
em uma comunidade mais
justa, menos violenta e mais
humana, porque é isto que se
aprende do Senhor: Amar ao
próximo.
A nossa função nestes últimos tempos é atrair
para a Igreja aqueles
que precisam ainda
vencer as
tentações do mundo. Deus
chamou seu povo para ser
vencedor, apesar das muitas
aflições.
Toda a Igreja foi visitada
pela unção poderosa de Deus.
Vidas foram transformadas,
almas curadas, jovens batizados com Espírito Santo. Deus
confirmou promessas que havia feito à Igreja na Convenção Mundial 2012.
A 2ª Conferência de Adolescentes da Catedral foi uma
grande vitória da Igreja sede.
Esta festa foi um marco
que selou mais uma vitória.
O ministério de Adolescentes
Blessed Teens, que está caminhando para seu aniversário
de 1 ano VENCEU, para a
glória do nome de Jesus.
Evangelista Thayse
Coordenadora do Blessed Teens

2ª Conferência de adolescentes da Catedral
Curta e Compartilhe os melhores momentos
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Uma geracão que venceu o
mundo para seguir Jesus

Catedral News

Catedral News

resgata familias

Jeremias Figueredo, pastor da Catedral da Bênção em Brasília, coloca em prática tática que visa
resgatar famílias, seus valores e suas vidas.
COMPREENDENDO O SOS FAMÍLIA
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Grandes tragédias têm
atingido a sociedade em várias nações. Violência contra
a mulher e crianças, estupros, assassinatos, pedofilia,
drogas e outros problemas
tem feito estragos terríveis
e até indescritíveis, inclusive
no Brasil. Por trás de tamanha violência e dor, estão as
famílias, que direta ou indiretamente acabam sofrendo – e

muito com tanta tragédia.
Nos últimos anos, famílias
têm se afastado de Deus e da
igreja, deixando um vácuo
para Satanás entrar e fazer
o que melhor sabe: desconstruir, imobilizar, levar dor e
sofrimento e consequentemente, conduzi-las ao inferno.
O Projeto SOS Família nasceu de uma visão que

Deus concedeu ao missionário Jeremias, após viagem aos
Estados Unidos. O objetivo
do projeto é resgatar famílias
e fortalecê-las.
O missionário Jeremias e
sua esposa, pastora Lilian Figueredo explicam a dinâmica
do Projeto SOS FAMÍLIA:
São 7 domingos consecutivos onde serão ministrados
temas como:

1

O valor da Família

Deuteronômio 6:4-9

2

Protegendo a sua família da pornografia.

Efésios 5:3-5

3

Pais segundo o molde bíblico.

Salmo 128:1-6

4

para que Deus criou a família?

Gênesis 2:18-24

5

Kit de sobrevivência para os nossos filhos.

Provérbios 22:6

6

Pais e suas responsabilidades.

Salmo 127:1-5

7

Como se tornar um pai segundo o coração de Deus.

Atos 13:22

8

Eu e a minha casa serviremos ao Senhor

Josué 24:15b

9

Parábola do filho pródigo.

Lucas 15:11-32

10

Santidade no lar.

Colossenses 3:18-20

11

Seja um pai que seus filhos possam confiar.

Efésios 6:4

Depois da mensagem chamamos as famílias á frente
junto com toda a congregação para realizarmos o Ato
Profético. Não se esqueçam
que palavras são documentos
espirituais que proferimos e
trazemos à existência aquilo

que ainda não existe e é muito importante que toda a igreja participe desse momento
profético com toda a família.
Veja aqui como funciona
o SOS Família e compreenda
sua importância:
No primeiro domingo:

Todas as famílias e todos os
jovens que esperam formar
sua família no Senhor (Projeto Eu Escolhi Esperar – E³
) vão diante do altar com
o lenço na mão . As pessoas
são ungidas e o lenço é dado
para que o levem para casa e

ministrem sobre a vida dos
familiares que estão doentes,
viciados, perturbados ou que
precisam de salvação.
Acreditem: são muitos os
milagres que acontecem!
Escolha de 7 a 12 casais
para ministrar a unção nos
demais casais, e de 7 a 12
solteiros ( E³) para ungir os
demais solteiros; coloque
uma música de um CD para
tocar e convide os músicos
junto com suas respectivas
famílias para serem ministrados. Após a unção, faz-se a
leitura do Salmo 91, que é a
oração de proteção para a família. Logo em seguida, faça
o apelo para salvação, reconciliação e também para quem
quiser tornar-se membro da
igreja local. Ao final, peça a
todos que escrevam o nome
de três pessoas - de preferência da família que ainda não
são salvos.
Se todos da família já forem convertidos, coloque
o nome de três amigos que
precisam conhecer a Jesus.
Instrua-os para orar durante a semana por eles e jejuar
um dia na semana para a salvação. Motive a todos para o
chamado evangelístico, para
que voltem no próximo domingo com pelo menos um
visitante (projeto EU+1).
Repitam nos domingos
subseqüentes as ministrações
alterando os Atos proféticos e
as músicas, conforme instruções abaixo:
Na 5ª e 6ª semana, entregamos os envelopes para que
os pais tragam uma oferta

por cada filho e depositem no
altar na última 7 (Sétima) semana (esse é um desafio para
quem já tem filhos). Quanto
aos solteiros, entregarão uma
oferta de fé para garantir uma
benção especial na vida dos
seus futuros filhos (Salmos
112:2) “A tua descendência
será poderosa sobre a terra.”
Durante as sete semanas
nós anunciamos e vendemos
o convite para o jantar de
confraternização que é realizado na 7ª semana ao final do
culto.
Fazemos também a entrega de um porta retrato com
a foto da família, tirada nos
7 domingos antes de cada
culto. O último domingo é a
grande celebração com toda a
igreja e convidados e é quando fazemos também uma
grande colheita para salvação
de almas.
Que o Senhor faça nascer
no seu coração o desejo de
realizar esse projeto na sua
igreja, independente do tamanho, pois o Senhor se importa com qualidade e vidas
que serão restauradas.
Mais informações liguem
para o meu celular 06181276794 ou envie um e-

-mail para cbcusa@aol.com .
Os textos dos atos proféticos
estarão disponíveis no site da
igreja no final de cada semana. (www.catedraldabencao.
org.br)
1º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Lenço
Eu confio em Ti – Davi Sacer
2º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Marcha Profética. Sobre as águas – Trazendo a Arca
3º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Chaves no
Óleoc. Deus do impossível –
Trazendo a Arca
4º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Chaveiro d.
Deus cuida de mim – Kleber
Lucas
5º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Foto no Painel e.
Sonda-me oh Deus
– Aline Barros
6º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Instrumento de trabalhof. Eu e a minha
casa serviremos a Deus – André Valadão
7º Domingo Ato Profético
- Ato Profético – Salvação no
Larg. Se eu apenas te tocar –
Mariana Valadão
Pastores Jeremias e Lilian Figueredo

Nós acreditamos na família.
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Projeto revolucionário

Evento

Marcha Pra Jesus Brasília 2012

Uma multidão tomou conta das avenidas de Brasília para celebrar o nome de Jesus
Evangélicos se reuniram
em Brasília no dia 18 de agosto para celebrar o nome do
Senhor Jesus. Lideranças da
capital federal se mobilizaram
e participaram do evento, que
teve apoio do governo do Dis-

trito Federal. O apóstolo Doriel de Oliveira representou a
igreja Casa da Bênção na Marcha Pra Jesus 2012, ao lado do
bispo Robson Rodovalho e do
pastor Benedito Domingos.
Várias autoridades presti-

O fundador e presidente da Casa da Bênção ora por Brasília

giaram o evento que reuniu
milhares de evangélicos, que
teve seu ápice na Esplanada dos Ministérios, com um
grande show gospel que fez a
alegria da multidão evangélica
que curtiu e adorou a Deus.

Apóstolo Doriel de Oliveira representou a Casa da Bênção

13 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012

12 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012

programa: As Grandes Verdades Bíblicas

Você Foi Escolhido

TESTEMUNHOS
Você Foi Escolhido Online

14 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012

No ano passado, o apóstolo Doriel, fez um apelo que
a igreja fizesse para o carnê
Você Foi Escolhido. Aí eu
senti no coração de fazer. Não
tinha dinheiro para fazer, mas
eu sabia que Deus ia prover e
fiz pela fé, ai comecei a pagar
e depois de três meses Deus
abriu as portas e fui para os
Estados Unidos. Tô há 1 ano
lá já e Deus tem feito coisa
extra-ordinárias na minha
vida, tem sido uma experiência muito boa na minha vida

Gabriela
Antes de entrar na Catedral da Bênção eu estava
com muitos problemas emocionais que estavam afetando minha saúde, principalmente o coração, eu tive uns
tempos de muitos problemas
na minha vida e com as unções da tenda e as palavras
ministradas os meus exames
tem mostrado outras coisas
e eu tenho me sentido mais
disposta, curada e Deus tem
feito muitas coisas na minha
vida.

Giuliano
Peguei um carnê do Você
Foi Escolhido e o meu voto é
para que as bênçãos de Deus
caíssem sobre a Juventude da
nossa igreja em todo o Brasil. A conseqüência disto?
Na época eu estava sem carro, e Deus me deu um carro
maravilhoso. Não estava no
planejamento. Eu coloquei
a obra de Deus em primeiro
lugar e Deus realizou o desejo
do meu coração me dando o
carro que eu queria e por isso
estou feliz.
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Sthefany

Convenção Mundial 2012

UM NOVO TEMPO CHEGOU À CASA DA BÊNÇÃO
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Contrariando alguns pessimistas, a Convenção Mundial da igreja Casa da Bênção realizada em julho foi um sucesso inigualável e espiritualmente surpreendente.

Alguns críticos, fracos na
fé e desprovidos de visão bíblica, ficaram sem graça e
sem palavras diante do que
ouviram acerca do sucesso da
Convenção Mundial do ministério Casa da Bênção, realizada no último mês de julho
em Brasília.
Foram
sete dias de
muita festa,
com a participação de
caravanas
de todo o
país, além
de pastores
e missionários que ministraram a Palavra de Deus com entusiasmo,
fé e muita unção: Pr. Abe Huber (CE), Arão Xavier (SP),

Abílio Santana (BA), Moisés
Oliveira (MG), Jair de Oliveira (ES), Antônio Palaroni (SP), Jaime Caieiro (PE),
Daniel de Oliveira (BA), José
Geraldo (PE), Flamarion
(MG), André Ribeiro (MG),
Roberto Lucena (SP) e Myles
Monroe (Caribe).
Pastores da
Casa da Bênção de todo o
Brasil prestigiaram a Convenção,
que
mobilizou cerca de 1000 pessoas na organização, além de ter lotado os
hotéis de Taguatinga e Núcleo
Bandeirante.
O grupo evangelístico

norte-americano G FORCE,
liderado pelo pastor Mathew
Bismark, abrilhantou o evento com belos e envolventes
cânticos. Simpáticos, os cantores do G FORCE ganharam
inúmeros fãs e distribuíram
fotos e autógrafos aos jovens.
O pastor Mathew Bismark, com seu estilo despojado
e espontâneo, pregou duas
poderosas mensagens durante a Convenção Mundial, relatou sobre o avivamento que
ocorre na Nigéria, convidou
o apóstolo Doriel de Oliveira
para visitar aquele país e participar de um encontro mundial de líderes evangélicos em
dezembro de 2012. O apóstolo aceitou o convite e levará
uma comitiva de 20 pastores
e missionários do ministério

Casa da Bênção para participar do evento e trazer uma
nova e especial experiência
avivalística que colaborará
para o crescimento da Obra
no Brasil.
O pastor Arão Xavier ministrou palavras de harmonia,
união e diálogo aos presentes.
O deputado federal e pastor
Roberto Lucena (SP) prestigiou e deixou uma mensagem
edificante que marcou a festa
maior da igreja Casa da Bênção.
O pastor Miles Monroe,
do Caribe, pregou uma única
vez, mas foi o suficiente para
marcar o evento. Ele pregou
sobre liderança e falou sobre
as qualidades da águia e do
leão. A unção foi tão forte,
que muitos não conseguiram
conter as lágrimas. O nível da
pregação ultrapassou limites
e preencheu corações e mentes com revelações extraordinárias.
Foi um culto extraordinário, que culminou com pedidos de perdão e de renovação

de votos. O apóstolo Doriel
foi intensamente abraçado
pelos demais líderes. Um momento marcante na vida de
todos os presentes, que ficou
registrado na história da igreja.
O missionário Jair de Oliveira, vice-presidente do
ministério Casa da Bênção
pregou no domingo, no encerramento. Foi grandemente
usado por Deus ao falar sobre que tipo de igreja se deve
ser. Alertou sobre o cuidado
que se deve ter com a obra de
Deus.
O apóstolo Doriel de Oliveira encerrou o evento falando de união e anunciando
a chegada de “um novo tempo”. Emocionado, comentou:
“Deus nos surpreendeu com
uma nova palavra, uma nova
unção, um novo começo, um
novo tempo de união, paz e
crescimento desta obra que
acredita no poder de Deus e
no avivamento para o Brasil”.
Durante uma semana, a
“Eu aumentarei
seus dias,
para que veja a
minha obra
cumprida na sua
vida.
Não é o fim,
mas sim o começo
de um
novo tempo”.

Catedral da Bênção em Brasília foi palco de momentos de
ternura, paz, aliança, concerto, perdão, renovação, visão,
oração e unção. Os missionários Getúlio Mapa (RJ) e Sér-

gio Afonso (SP) afirmaram à
Revista Mensagem que esta
Convenção Mundial da Casa
da Bênção foi a ‘mais espiritual de todas’.
Muitos pastores, acompanhados de suas respectivas esposas, se emocionaram
com o que viram e sentiram
durante a realização do evento máximo das igrejas Casa
da Bênção. Pessoas de todo
o país se abraçaram e oraram
uns pelos outros no último
dia do evento.
Um detalhe importante:
Durante a Convenção, equipes de pastores oraram o tempo todo. Ao final, foi notório
o sentimento de se querer
mais, porque definitivamente

a unção e o nível de espiritualidade estavam acima da média. Deus estava presente!
Entretanto, será preciso
esperar por mais um ano para
novamente saber o que Deus
reserva para o Seu povo, mas
de antemão já se sabe que,
vindo da parte de Deus, a
próxima Convenção será ainda melhor e maior.
Até a Convenção Mundial
de 2013.
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CONVENÇÃO MUNDIAL 2012:

Convenção Mundial 2012

O leão que ruge
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Sem conhecer fatos locais, Myles Monroe foi extraordinariamente usado por Deus e
trouxe palavras de refrigério, renovação e promessas sobre a vida do Apóstolo Doriel de
Oliveira e seu ministerio. “O Leão está vivo”, afirmou o pastor Monroe.
Durante a Convenção
Mundial da igreja Casa da
Bênção realizada em julho,
Deus falou profundamente
aos convencionais.
Foram muitos os preletores que trouxeram palavras de unção e sabedoria,
que edificaram a multidão
que durante uma semana
participou ativamente do
evento em Brasília, na Catedral da Bênção, sede internacional da igreja.
Entretanto, uma palavra
especial marcou o início de
um novo tempo para o ministerio do apóstolo Doriel de
Oliveira.

O internacionalmente conhecido conferencista, orador motivacional, autor, educador, homem de negócios e

pastor Dr Myles Monroe ministrou uma palavra profundamente profética e contemporânea.

Ele falou sobre as dificuldades que um líder espiritual
encontra pelo caminho. Falou
sobre as qualidades do Leão
e da Águia. Arrancou, com
seu jeito simples de pregar,
lágrimas e aplausos durante a ministração. Todos
ouviram atentamente cada
palavra e sentiram a real
presença de Deus naquela
tarde.
Ao final, o Dr. Monroe
olhou para o apóstolo Doriel de Oliveira e, em profecia falou as seguintes palavras:
“Então hoje, Ele vai adicionar anos à sua vida. Você

viverá para ver o elefante cair. contigo! Seja forte no Senhor!
Seja ungido, para os pró- Meu filho, sê forte no Senhor!
ximos dias, que estão vindo Você viverá muito! Você vivesobre a sua vida agora. A sua rá muito! Você viverá muito!
força será renovada, como E você verá a visão se cumLeão, como Águia, haverá prindo, em nome de Jesus.
força sobre você. O sopro do
O Dr Myles Monroe tamSenhor virá sobre a sua
vida.
Uma unção especial
para os próximos dias vem
sobre você agora. Eu libero poder de Deus sobre a
sua vida. Pela segunda vez,
você não terminou. A visão
vai expandir. Você vai impactar a nação. Seus filhos
serão felizes. Todos os que
você treinou, vão ficar orgu- bém ministrou uma palavra
lhosos. Hoje, os leões que se especial aos pastores e lídereúnem ao seu redor para te res do ministerio da Casa
ajudar e fortalecê-lo, estão da Bênção. Por várias vezes
com você. Você não está so- pediu que “fiquem juntos”.
zinho.
Falou sobre unidade, comuA visão vai se cumprir. A nhão e perdão.
televisão será sua, tudo será
“Eu quero orar por todos
seu, propriedades serão suas. os pastores. Permaneçam junVocê não terá dívidas. Em tos! Eu não sei nada sobre este
nome de Jesus! Em nome ministério, mas o Senhor me
de Jesus. Eu libero poder de mandou aqui para dizer-lhes:
Deus, poder de Deus sobre “Fiquem juntos!
você. Você viverá e não morO seu futuro está neste
rerá, profetizará e tudo vai se Ministério. Fiquem juntos! A
cumprir . O Senhor será con- unidade é o seu poder. A vitigo. E nenhum
são depende da
homem
virá
unidade.
“Fiquem juntos!
contra
você.
Fiquem junO seu futuro
Você é uma está neste Ministos.
Fiquem
águia! Você é
juntos. A sua
tério. Fiquem
um leão! Você
força está na
juntos! A unié uma águia!
unidade. Comdade é
Você é um
prometamo seu poder.”
leão! Você é
-se hoje a esta
uma
águia!
visão e a este
Você é um leão! Você é uma Ministério, e o Senhor os leáguia! Você é um leão! E o vantará.
Senhor é contigo! O Senhor é
Para todos os pastores, eu

profetizo que o sonho por seu
Ministério está conectado a
esta visão e as coisas que vocês tem acreditado em Deus
vão se cumprir, por causa da
sua unidade.
Deus irá construir os edifícios, vai dar terras, propriedades, Ele vai expandir
o seu Ministério. Se vocês
se manterem submetidos ao
seu líder.
Vocês vão tomar as cidades, vocês vão construir
coliseus. Milhões virão até
Jesus porque vocês estão
juntos. Permaneçam juntos no Senhor, se permanecerdes juntos, Eu ficarei com
vocês, Eu estarei contigo, se
vocês permanecerem juntos,
Eu estarei com vocês, diz o
Senhor e nada vos será impossível.

Um novo dia está chegando, um novo começo. Um novo
tempo de Jubileu começa hoje.
Então adorem ao Senhor, celebrem na presença de Deus. Aleluia!”
O Reverendo Monroe foi
grandemente usado por Deus e
acredite: um novo tempo chegou para o ministerio apostólico da Igreja Casa da Bênção.
Seja bem-vindo ao Novo
Tempo!
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CONVENÇÃO MUNDIAL 2012:

Convenção Mundial 2012

Melhores momentos da Convenção
Mundial ITEJ 2012 em Fotos

Dr. Myles Munroe - Bahamas e seu intérprete

Pr. Abe Huber - CE

Pr. Arão Xavier - SP
Cantor Marquinhos Gomes

Pr. Flamarion - MG

Pr. Roberto de Lucena - SP

Global Force - EUA

Pr. Paulo Lúcio - MG

Miss. Jair de Oliveira - ES

Pr. Mathew Bismark - EUA

Miss. Sérgio Afonso - SP

Miss. João Galdino e Ap. Doriel de Oliveira

Pr. Moisés de Oliveira - MG

Apóstolo Doriel de Oliveira e a Missionária Ruth B. Oliveira

Miss. Paulo Rezende - BH

Pr. Walter Brunelli - SP

Miss. Jaime Caieiro - PE
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Casal Oliveira na ministração da Santa Ceia

Ap. Doriel e Miss. Wilson Ribeiro - MG

Pr. José Geraldo - PE

Miss. Getúlio Mapa - RJ

Missionária Ruth B. de Oliveira

Miss. Palaroni - SP

Pra. Lenira Ramos - PE

DJ Alpiste
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Ap. Doriel de Oliveira ministra a palavra de Deus aos convencionais

SCT

cimento do ministério para
o novo tempo que chegou. A
diretoria visitará todas as regiões para divulgar a Conferência Anual de Líderes que
será realizada em Brasília em
dezembro/2012. Conheça a
nova diretoria do SCT:

Presidente:
Apóstolo Doriel de Oliveira (DF)

Durante a realização
da Convenção Mundial realizada em julho, foi eleita a
nova diretoria do Supremo
Concílio da ITEJ, órgão administrativo do ministério
Casa da Bênção.
A nova diretoria assumiu com visão e muita
disposição para trabalhar em
prol do fortalecimento e cres-

Vice-presidente:
Missionário Jair de Oliveira (ES)

Vice-presidente:
Missionário Jaime Caieiro (PE)

Vice-presidente:
Missionário Wilson Ribeiro (MG)

Diretor Administrativo:
Missionário Antonio Palaroni (SP)

Primeiro-tesoureiro:
Pr. Arcentik Dias (DF)

Segundo-tesoureiro:
Pr. Jairo Jefferson (DF)

Primeiro-secretário:
Pr. Marcus Galdino (DF)

Segundo-secretário:
Pr. Fabio Oliveira (DF)

Terceiro-secretário:
Missionário Sergio Affonso (SP)
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Eleita nova diretoria do SCT

Política

Em meio a um cenário de
total descrédito, ainda existem alguns sonhadores e idealistas que podem - e querem
- dar sua contribuição para
um Brasil melhor, através de
renovação da política brasileira.
Em 2011 nasceu o sonho
de se criar um partido político que pudesse ser a representação do povo evangélico
nos poderes constituídos.
Começou-se uma grande empreitada naquela que seria
a maior conquista da igreja
evangélica brasileira nos últimos tempos: a construção de
um partido cristão, voltado
para princípios bíblicos, com
ética e visão de unidade: o
Partido Liberal Cristão.
O Pastor Martin Luther
King “O que me preocupa não
é nem o grito dos corruptos,
dos violentos, dos desonestos,
dos sem caráter, dos sem éti-

ca... O que me preocupa é o
silêncio dos bons.”
Deus tem colocado em
nosso coração o desafio de
criar este partido evangélico
exatamente com aqueles que
estiveram calados por muitos anos e que agora querem
fazer-se ouvidos. Nesta perspectiva já alcançamos 24 unidades da federação.
O PLC é uma realidade
nesses estados sem a participação de nenhum “político profissional”, mas apenas
com o apoio de pastores de
pequenos, médios e grandes
ministérios, igrejas históricas
e independentes.
Nosso desafio é colher
um milhão de assinaturas de
apoio à criação do partido até
meados de 2012. Já estamos
perto de atingir a meta, mas
precisamos da sua ajuda, pois
consideramos uma luta de
todos. Entre em contato co-

nosco e nos ajude colhendo
assinaturas em sua cidade,
município, estado, e, exclusivamente, dentro de suas igrejas.
Caso queira fazer parte
deste projeto organizando
o partido em sua cidade ou
apenas colhendo assinaturas,
entre em contato conosco
pelo email: presidente.plc@
gmail.com, onde daremos as
coordenadas para que você
possa atuar em sua região na
criação do PLC – Partido Liberal Cristão.

Pr. Osesa Rodrigues de Oliveira - Presidente
Nacional do PLC
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SURGE UMA ESPERANÇA PARA A
POLÍTICA BRASILEIRA: PLC

JCL

O que o Jubileu de Ouro trará?

A

cada 50 anos em Israel começava um
novo ciclo. Para muitos era
uma nova oportunidade de
recomeçar, retomar projetos
antigos e até mesmo ficarem
livres de suas dívidas e se unirem para crescer e multiplicar
cumprindo a promessa que
Deus deu a Abraão.
Acredito que o Senhor

está nos preparando para este
“Novo Tempo” e a principal
ferramenta que será usada é o
Projeto JCL que já é uma tremenda realidade com resultados maravilhosos em vários
lugares.
A Casa da Bênção está se
preparando para completar
seu Jubileu de Ouro (50 anos
de existência).

Desde o início essa igreja
foi notabilizada como uma
igreja que começou com famílias abrindo as portas de
suas casas para cultos que
mais tarde se transformariam
em congregações e depois em
grandes igrejas espalhadas
por todo o território nacional
e em outros países.

Missionária Cecília e Pr. Israel - Cuiaba

Pastor Mário - BA

Pastor Moisés - MG

Porque o trabalho com os
pequenos grupos JCL são eficazes:
1-Pastoreamento mais efetivo no JCL todos os membros da igreja são ouvidos e
conseqüentemente o pastor
tem um acompanhamento
mais eficaz podendo cuidar
melhor de suas ovelhas.
2- Formação de discípulos
Como os membros são
acompanhados um a um o
discipulado é viabilizado levando os membros a se tornarem produtivos gerando
novas vidas.

3-Custo financeiro de multiplicação muito baixo
Como as reuniões JCL são
feitas nos lares e conduzidas
na sua grande maioria por
voluntários se torna um meio
de evangelização totalmente
acessível a todas as igrejas.

sem precedentes na história
da ITEJ.
Portanto hoje mesmo comece a fazer parte dessa multidão de lideres e discípulos
JCL.

Estas são algumas das
muitas vantagens do trabalho
com os Grupos JCL’s.
Com certeza até o Ano do
Jubileu não só alcançaremos
uma nova oportunidade de
recomeçarmos, mas experimentaremos um crescimento

Valdir Miasato e Claudia Miasato
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“Porque jubileu é, santo será para vós; a novidade do campo comereis.”

ICB do Recanto das Emas - DF realiza
gincana e promove crescimento
A Casa de Bênção do
Recanto das Emas – DF, coordenada pelos pastores Marcos
de Araújo e Lane de Araújo
no Recanto, que habitualmente promove cultos todas
terças, quartas e sextas feiras
sempre as 19:30 e domingo o
grande culto de celebração às
19h, realizou um evento diferente na semana do dia 05 a
12 de Agosto. Uma super gincana abençoada, com cultos
proféticos e palavras de cura e
libertação trouxe para a igreja
mais interação e união entre
os membros e um número expressivo de visitantes.

Na ocasião reconciliações foram feitas e pessoas aceitaram ao Senhor Jesus
Cristo como único salvador

Uma homenagem ao Missionário Jeremias Figueredo

de suas vidas.
Endereço:
Quadra
406/407 Avenida Principal
Recanto das Emas-DF.

ICB ÁGUAS LINDAS - GO
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Um pastor que se importa

Homenagem

O homem que se esmera
no cumprimento do dever
para dar bom exemplo: Que
chora à distancia, a fim de não
ser observado; Que, na ausência, usam-no como temor
para evitar uma ação menos
correta; Que quase sempre,
é chamado de desatualizado; Que apenas fisicamente,

passa o dia distante, na labuta, por um futuro melhor;
Que, ao fim da jornada, avidamente regressa ao lar para
levar muito carinho e, as vezes, pouco receber, Que está
sempre pronto a ofertar uma
palavra orientadora ou relatar uma atitude benfazeja que
possa ser imitada; Que é tão
humano e sensível, por isso,
normalmente, sente a ausência do afeto que lhe é dado
raramente e de forma pouco
comunicativa. Que, vibra, se
emociona e se orgulha pelos
feitos daqueles que tanto ama.
Esse homem geralmente, se
agiganta e passa a Ser o valor
inexorável quando deixa de
existir para sempre.
Nós, a família da Catedral

da Bênção, juntamente com
todos os famliares e amigos,
agradecemos a Deus pela vida
e ministério do Missionário
Jeremias, um homem com
um coração simples e sábio,
que valoriza a todos de igual
forma e que tem amor no coração pelas vidas e pela Obra
de Deus.
Nosso muito obrigado e parabéns!
Deus continue abençoando
sua vida em tudo!
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Congregações
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